
Guia para cadastro de solicitação de Concurso Público 
Professor Magistério Superior 

Para incluir o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO no SIG, deve-se
acessar o SIPAC e inserir o documento da seguinte forma:

SIPAC > Portal Administrativo > Protocolo > Documentos > Cadastrar Documento

O sistema abrirá a tela “Informar Dados Gerais” para inclusão dos dados relativo ao documento,
conforme a seguir:

Tipo do Documento: FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
Natureza do Documento: RESTRITO
Hipótese Legal: DOCUMENTO PREPARATÓRIO
Assunto Detalhado: Solicitação de concurso - Curso ou Área Demandante (XXPREENCHERXX)

Após, no campo “Forma do Documento”, clicar em “Escrever Documento”:



Na sequência aparecerá a opção para carregar  modelo de formulário.  Clicar  em “CARREGAR
MODELO”, conforme imagem a seguir:

O SIPAC carregará o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PARA PROFESSOR DO MAGISTÉRIO SUPERIOR:

Carregado o modelo, deve-se preencher o formulário.

Obs.: O endereço eletrônico do hiperlink disponível no formulário para a Tabela de Áreas de
Conhecimentos da CAPES é:
https://www.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/TabelaAreasConh
ecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf

Concluído o preenchimento do formulário, deve-se adicionar os assinantes: Demandante da Área,
Coordenador(a) do Centro Interdisciplinar e Diretor(a) do Instituto.

Para adicionar assinantes, basta passar com o cursor sobre “Adicionar Assinante” e selecionar as
opções, conforme imagem a seguir:



O formulário de solicitação de Concurso deve ser assinado, no caso de concordância com o Concurso Público,
pelo(a) Coordenador(a) da área, Diretor(a) do Centro Interdisciplinar e Diretor(a) do Instituto.

Assinantes adicionados, clicar em “Continuar”:

Na próxima tela “Anexar Arquivos”, ir diretamente em “Continuar”:

Na sequência, em “Informar Interessados no Documento”, selecionar a opção “Unidade” e inserir as
unidades interessadas no processo seletivo, conforme imagem a seguir:



Inserido os interessados, clicar em “Continuar”.

Em  “Informar  Dados  da  Movimentação  Inicial”,  selecionar  como  destinatário  a  Divisão  de
Concursos e Seleções (DICS), conforme imagem na sequência:

Após, clicar em “Continuar”.

Na sequência, na tela “Confirmação dos Dados”, conferir as informações do documento e clicar em
“Confirmar”.

Após assinaturas,  o  FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO seguirá
para a DICS para apreciação e providências.


